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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Luis Cristovão

ENRAIZADOS - ESPÍRITO SANTO E VOCÊ

O AMOR SEM MEDIDA

Texto Bíblico
“Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato, já são. Porque a nossa Festa da Páscoa
está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi
oferecido em sacrifício.” (1 Coríntios 5.7 NTLH)
No fim de semana que passou tivemos, mais uma vez, a oportunidade de relembrar o que aconteceu há 2000 anos aproximadamente e que mudou totalmente as nossas vidas. Jesus morreu e
ressuscitou dentre os mortos. A primeira Páscoa foi celebrada há
muito tempo por ocasião da décima praga no Egito (Ex 12.1-13).
Naquela ocasião os hebreus mataram um cordeiro; pegaram o
seu sangue e passaram nos umbrais e vergas das portas; comeram o cordeiro assado, com pães sem fermento e ervas amargas.
Comeram apressadamente, porque o Senhor passaria pela terra
do Egito e feriria todo primogênito, mas nas casas onde o sangue
do cordeiro estivesse, não haveria a praga da mortandade. Aquela foi uma noite de aflição e morte para os egípcios, mas para o
povo de Deus, foi uma noite de salvação e libertação! A nossa
Páscoa é Cristo! Jesus, O Cordeiro de Deus sem pecado, que foi
morto para perdão dos nossos pecados, inocente pelo culpado.
Ao nos advertir sobre o perigo da influência destrutiva do pecado, o apóstolo Paulo diz que precisamos nos limpar do “fermento
velho”, pois assim como o fermento age por um processo químico de decomposição, assim também o pecado tem o poder de
destruir a vida humana; por isso precisamos lutar contra a velha
natureza corrupta e pecaminosa do velho homem e tomar posse do amor sem medida de Deus por todos nós.

Compartilhando
1. A Páscoa carrega consigo o sentido de redenção, sem dúvida é fruto do amor sem medida de Deus. Compartilhe com o
seu PGM como você vê o gesto de Deus em oferecer Seu Único Filho como “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (João 1.29).
2. No texto de 1 Coríntios 5, o fermento representa o pecado,
de tal forma que podemos entender que devemos limpar todo
vestígio de pecado de nossas vidas. Nós devemos levar o pecado a sério e não tratá-lo como se pudéssemos controlá-lo.
Compartilhe com o Pequeno Grupo sobre um pecado que foi
presente em sua vida e foi vencido, hábitos ruins que foram eliminados da sua história. (hora de testemunhar)
3. O cristão deve jogar fora todo velho fermento, evitando que
pequenas transgressões acolhidas sem arrependimento levem
a um comportamento que não glorifica o nome do Senhor. Se
algum hábito ou comportamento nos incentiva ao pecado, ele
deve ser jogado fora, porque Cristo já foi sacrificado por todos
nós. Quais benefícios a santidade em minha vida pode trazer
para a minha família e todas as pessoas ao meu redor?

Tempo de Orar
• Orem por aquelas pessoas que você tem testemunhado e
ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de
suas vidas.
• Nesta semana, mais três mil profissionais da saúde em vários
hospitais vão receber um presente da IBB através do Projeto
Ancorar. Que eles possam se sentir amados e encorajados
pela igreja de Cristo.
• Compartilhe com o seu PGM seus pedidos de oração.

Compartilhar com as Crianças
1. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados.
Deus enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar. O que
você acha desta atitude de Deus?
2. O fermento é um produto que faz o bolo ou o pão crescer,
você já deve ter visto sua mamãe colocar no bolo ou pão. Na
Bíblia ele simboliza o pecado que vai crescendo nas nossas
vidas. Como você acha que podemos nos livrar do pecado?
3. Aceitar Jesus como nosso Salvador traz muitas mudanças nas nossas vidas. O que você acha que mudou na sua
vida e de sua família por terem Jesus?

